
Filha minha passa a palavra. Passa a palavra para o meu povo. Passa             

a palavra para a minha noiva. Passa a palavra para o meu filho João. Passa               

a palavra. 

Vocês que duvidam. Muitos duvidam. Eu sei porque duvidam. Por que           

durante muito tempo estivestes debaixo dos jugo pesados. Muitos usaram o           

Meu nome. Falaram o meu nome. Mas, tiraram a lã de minha ovelha.             

Deixaram as minhas ovelhas de ossos secos. Por isso muitos duvidam.           

Muitos duvidam da minha palavra. Muitos duvidam dos meus profetas a           

quem Eu passo a palavra para anunciar. É…. muitos duvidam.  

Alguns dentre a noiva também duvidam. Porque durante muito tempo          

foram afastados da minha presença. De ouvir a minha voz. De ouvir a minha              

direção. De ouvir os meus ensinamentos. Estivestes nos cativeiros durante          

muito tempo. Fostes levado ao Egito espiritual durante muito tempo. Por           

isso eu estou lhe acordando. Eu estou soltando. Eu estou quebrando as            

correntes que amarram a mente. Estou quebrando as correntes que          

amarram os pés.  

Por que muitos caminham, mas não sabem para onde vão. Muitos           

caminhão, mas não sabem que direção. Muitos ouvem muitas vozes mas           

não sabem ouvir a voz do pastor. A voz que vem do Espírito. Que é o meu                 

Espírito Santo. Muitos se perderam nas encruzilhadas. Nos vários caminhos          

que foram apresentados. Muitos se perderam.  

Muitos se perderam nos caminhos das prosperidades, da riqueza, do          

adorno. Da feitiçaria. Da idolatria. Da macumbaria. Levantam os altares.          

Depositam nos altares. Mas, esses altares que depositam, não são meus.  

Muitos duvidam. Muitos duvidam que Eu ainda tenho profetas na face           

desta terra. Pois olham para ela e dizem quem é ela para falar? 

Mas, o meu prazer está nela. Me dá prazer no coração. Porque Eu a              

escolhi desde do ventre da mãe dela. Eu a visito com anjos desde quando              

ela nasceu. Pois Eu uso a boca dela nesta hora. E não é da vontade dela mas                 

é a minha. Porque assim me dá prazer passar na casa dela. Porque assim              

me dar prazer fazer morada na casa dela, na vida dela.  

Muitos duvidam. Muitos duvidam. Já não ouvem a voz do Espírito           

Santo. Já não ouvem o chamado do Meu filho. Já não ouvem.  

Porque o inimigo tem tampado o ouvido e tem lhe enganado os olhos.             

Vos tem embelezado com as belezas deste mundo.  

Você não ouvi. Anunciai. Anunciai a minha vinda. Porque o Meu filho            

está a posto. Ele está a posto. Ele clama por misericórdia. Para tempo para              

acordarem. Muitos que estão dormindo. Porque existem noivas que também          

dormem. Noivas que estão perdendo as vestes. Porque tem se enganado           

com o mundo. Tem embelezando os olhos. Tem se adornado com as coisas             

deste mundo. 
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Mais eis que a dor maior é o olho que é o coração. A dor maior é o                  

coração vivo. Não é o muito que sabeis… o muito que vestis… o muito que               

andais … mas o muito que estas em minha presença... intimidade.  

Vocês ouvem a minha voz? Quando Eu digo, para tudo que Eu vou             

falar? Vocês me ouvem quando lhe chamo na madrugada para orar?  

Eis que acordo alguns durante a noite para clamar. Enquanto outros           

estão fazendo outras coisas que Eu autorizo. Autorizo o descanso de alguns            

e autorizo o levantar de outros. Porque Eu conheço as vossas dores. Eis que              

são carne. Mas o Meu Espírito vivifica em vocês. Aqueles que tem o coração              

segundo a minha vontade. Você que dúvida. Estou dando um alerta. Abram            

seus ouvidos. Abram seus ouvidos do coração.  

Eu não conheço títulos. Eu não conheço cadeiras. Eis que cheira mau.            

Abutres. Comedores de carniça. Vou passar a minha mão. Vou passar a            

minha mão. Daqueles que tiram a lã da minha ovelha. 

Aí daqueles que estão nas cadeiras! Aí daqueles que estão nas           

cadeiras se não dobrarem os joelhos no dia de hoje. Aí daqueles que estão              

nas cadeiras. Abrirei a terra. Para aqueles que estão agarrados nas cadeiras.            

Por que o único digno da cadeira, é o meu filho. Atentam bem os vossos               

ouvidos no dia de hoje.  

Yehovah. ABBA. PAI.  
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